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 2 ح ألفية احلافظ العراقيشر

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (06العراقي )الحافظ ألفية شرح 
اِبُق والالَِّحقُ   َمْن َلْم َيْرِو َعْنُه ِإالَّ َراٍو َواِحد   - السَّ

عبد الكريم الخضير :الشيخ  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
أما  ،نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 :بعد
ومن "قال:  ،في باب رواية اآلباء عن األبناء وعكسه -تعالى رحمه هللا-المؤلف الناظم الحافظ العراقي  لفيقو 
 :فالن عن أبيه، أو قال :قال، يعني اكر األب مبهم  إذا ذُ  ،رواية االبن عن أبيه :من أهم ما في هذا الباب "هأهم   

وقسم يذكر فيه األب والجد وهما  ب على سبي  ابإبهام،ه األقسم يذكر في: فالن عن أبيه عن جده، فهما قسمان
  .يعني أهم ما يذكر في هذا الباب "ومن أهمه" :مبهمان، قال

 ....إذا ماااااااا أ  ماااااااا................
 ج  قسمين.............................

 ك قساااااااااااااااااااماااألب أو جااااااااااااااااااا   وذ 
................................... 

 
 

ينقسم قسمين، ما نحتاج إلى  ،واألص  أنه يتعدى بنفسه، ينقسم كذا إلى قسمين (،إلىـ)بسم قُ  ىبعضهم يعد
 إلى كذا وكذا، كيف؟  ينقسم (إلىـ)، يعدونه من حيث االستعمال بى...وأكثر االستعمال على أنه يعد ،حرف

 طالب:.......
 ؟ماس ِ قُ 

 طالب:.......
 ؟كيف

 كالهما. ، وكذلك المخففعفا قسمين؟ هذا مضسموذاك قُ 
................................... 

  ................قسمين عن أٍب فقط
 وذاك قسما........................ 

...................................  
 .والقسم الثاني فيما يذكر فيه الجد ،من دون ذكر الجد "هعن أب أ ي العشرا"فالن عن أبيه، عن 

 ه عااااااان الن ااااااايالعشااااااارا عااااااان أبااااااا  ج  نحااااو أ ااااي قساااامين عاااان أٍب فقااااط
  ج

عن "روى عن األب عن الجد، ه ما يُ وهذا كثير، كثير من الرواة يروي عن أبيه، وأق  من ،السالمعليه الصالة و 
ثم  ،وهذا هو األشهر، ثم القصر ،وهي األعراب بالحروف ،هذه لغة من اللغات الجائزة في األسماء الخمسة "بهأ

 .لنقصالنقص، وهذا هو ا
ـــــــــــــم    بأبـــــــــــه اقتـــــــــــدى عـــــــــــدي فـــــــــــي الكـــــــــــرم  ومـــــــــــــن يشـــــــــــــابه أبـــــــــــــه فمـــــــــــــا ظل
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 .-عليه الصالة والسالم- "عن أبه عن الن ي"
 ...................................    واساااااام ما عهاااااال الشاااااا ير فاااااااعه  

 

 .وأبوه مالك ،أسامة :اسمه ءالمكنى بأبي العشرا ،اسم أبي العشراء :اسمهما
  طااااااا  أساااااااامة  ااااااان مالاااااااك  ااااااان ق      عه  واساااااام ما عهاااااال الشاااااا ير فااااااا

 

 ،مهو مضبوط بكسر أوله وثالثه ِقهطِ  فتح أوله وثالثه، اآلنبوقد يضبط  ،وقد يأتي بإبدال الهاء حاء هطم،ابن قِ 
 ،لعكس، فيجوز فيه األربعة األوجهوقد يضبط با ،بفتحهما َقهَطم، وقد يضبط بفتح أوله وكسر ثالثهقد يضبط 

وهذا ِقهِطم  ،على أنه بكسر أوله وثالثه كما هنا، ِقهِطم كِجهِبذ يقال للخبير النقاد ِجهِبذ بط بها، لكن األكثرُض 
 نعم؟ 

 طالب:.......
 ال ما في إال هذا، ما في إال هذا. ال
 األص  والثاني بالياء. "والثان  "

 ج  والثاااااااااان أن يعدااااااااا  فياااااااااه بعااااااااا  
 ج

 ................................... 
 

 ن قسمي ابإبهام أن يزيد فيه بعده.لثاني ميعني القسم ا
................................... 

 

اااااااا وك  ااااااااع أو عماااااااارٍ    أو جاااااااا   اأب 
 

 
 والثان أن يعد  فيه بع  

 

اااااااا   أو جاااااااا   اك  ااااااااع أو عمااااااااٍرو أب 
 

 من النوع الثاني هنا؟  زيد األب؟ كيف صار أج يالقسم األول ما هو ب اآلن
 طالب:.......

 كيف؟
  ......نه في ج   يا شيخأل طالب: 
 كيف؟ 
  العدا ة في الج .طالب: 

 ن؟ أن يزيد فيه بعده، بعد مَ  :عن أبه، الثاني ي العشراءبأالقسم األول 
 طالب:.......

 بعد األب.
................................... 

 

اااااااا وماااااااارٍ عك  ااااااااع أو    أو جاااااااا   اأب 
 

القشيري، ز، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة هْ وزيادة األب في بَ  ،هأو يزاد جد   ،ألب أبوهنعم إما أن يزاد بعد ا
ه بن شعيب عن أبي وه أبوه حكيم عن جده معاوية، فمعاوية أبو األب بينما في عمر اآلن بهز بن حكيم عن أبي

 ؟ هعن جده المراد بالجد جد األب، ها
 طالب:.......
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 عن جده أبيهز بن حكيم عن هْ ، لماذا لم نق  في بَ وهللا بن عمر  بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد وعمر 
 بن شعيب عن أبيه عن جده؟  وعمر  مثلما قلنا في
 طالب:.......

يعني لم  و؟الخالف في الضمير في جده مث  الخالف بالنسبة لبهز مث  الخالف في عمر  :لكن لماذا ما نقول
بيه عن جده في مرجع بن شعيب عن أ وفي عمر  اختلفوان ي بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وا  يختلفوا ف
معاوية، معاوية صحابي بال  ،ي هو حكيمذجد الن؟ جد مَ  ؟عيبأو جد شُ  وه  هو جد عمر  ،في جده الضمير
 وحيدة؟  ،إشكال

 طالب:.......
جد  ،جده ،دام ليست له رواية فال يمكن أن يرد في الخالف هنا ما ،لكن ليست له رواية، هذا هو الحاسم اآلن

عبد هللا بن  ،من المكثرين من الصحابة ،كثربينما جد شعيب مُ  ،رواية ليست له هألن ؛، لكن يمكن أن يردأبيه
 ي هو؟ ذيعني جد األب ال ،يب عن أبيه عن جدهبن شعو ن عمر : إلكن أال يمكن أن يقال ،بن العاص وعمر 

 طالب:.......
عن  وبن شعيب بن محمد بن عبد هللا بن عمر  وعمر  ؟بن العاص الجد؟ جد الجد وعمر نعم أال يحتم  أن يكون 

 و،االحتمال األول أن الجد محمد، فيكون عود الضمير إلى عمر  ،عن أبيه عن جده وبن شعيب هذا عمر  وعمر 
أن يكون الجد  الحتمال الثاني:، ا، فيكون الخبر مرسال  ليس بصحابي اوعلى هذا يضعف من جهة أن محمد  

، ه  هناك احتمال ثالث أن ود عبد هللا بن عمر حينئٍذ يكون الجو  ،هو شعيب الضمير فيه يعود إلى األب الذي
 في احتمال؟ ؟بن العاص، وهو صحابي ويكون الجد عمر 

 أ ي شعيب؟ طالب: 
ال جد شعيب ويب عن أبيه شعيب عن جده إما جد عمر عبن ش واآلن عمر   احتمال ثالث.  هما في ،وا 
 عن ج   الذي هو ج  شعيب. طالب: 

 له ذكر اآلن صار.  له رواية، ما بن شعيب هذا ما وعمر  له رواية، ما وعمر  إذن
 ......... ن شعيب عن أ يه وعمر طالب: 
ال ال ، شوف العنعنة صارت بين من؟يءما يج  ؟بين الراوي ومن روى عنه وا 

 طالب:.......
هذه  ؟و أو لم يروِ مر كون شعيب روى عن جده عبد هللا بن عفي الخالف  ،لحينا اذ؟ بينهم مفاوز هينأ ،ال

 .المسألة خالفية بين أه  العلم
 طالب:.......

جد شعيب صار عبد هللا بن  :حتى لو قلنا ،الضمير يعود إلى جد شعيبإن  :ما يمكن أن نقولال ال، إيه 
يعني لو  بن العاص،و في جده إلى الجد ليكون الجد جد الجد عمر الضمير يعود  :قولن، ما يمكن أن وعمر 
 ،بن محمدو بن شعيب عمر  من ضمير عن جده شوف اآلن عن أبيه عندنا أكثر ،بين عود الضمائرتبت تكُ 
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هذا الحد  ،بن شعيب مفروغ منه هنا وطيب عمر  ،لعاصبن ا و بن عمر و بن شعيب بن محمد بن عبد هللاعمر 
 ..ى شعيب.تعود إل :عن أبيه الهاء إذا قلنا ،بن شعيب في الطريقين ومعروف مكشوف ما في إبهام، عمر 

 طالب:.......
ذا قلنا ،صار الجد حينئٍذ محمد من؟ عبد هللا بن تعود إلى أقرب مذكور وهو شعيب، صار الجد جد شعيب  :وا 

 جد من؟  ،كيف نقول: عن جده و،عمر 
 ... .....عن ج   ج  شعيبطالب: 

لكن  ،ل جمع من أه  العلموبك  منهما قا ،هذا احتماالن قائمان ،وجد شعيب وأنه جد عمر  ،االحتمال قائم ،ال
بن  وعمر  ،ما في احتمال ثالث ،إيه ،عن جده عن جد األب؟ جد األب نعم ممكن :احتمال أن نقول هه  في

  ه؟، هادنا، في هذه السلسلة ما يرد من حيث الضمائر المذكورة عناالعاص ما يرد إطالق  
 طالب:.......

  و بن العاص غير وارد.عمر أبيه، فكون االحتمال  إيه لكن محمد ليس هو األب المذكور بكنيته هنا عن
 طالب:.......

 ين؟ أ
 طالب:.......

 أبيه الذي هوإلى  ر كنايات تعود إليها، فالهاء هنا ما يمكن أن تعودضمائ وعليها ،لكن عندنا أسماء ظاهرة
 ا،بد منه الكتابة ال ،كلةشم ه؟ها و؟ن يعود على عمر : احتمال في أبيه أقلنامحمد هنا، على االحتمال الثاني 

 نعم؟ 
 ......الضمير في أ يه عائ  عهل شعيب طالب:......

 لرواية. ما هو موجود في ا ،له رواية ما صيريال 
 ... عن شعيب.... :ويقالطالب: 

في  وإلى شعيب في الجد، إذا ألغينا عمر إذا أعدنا الضمير  ،وجوده مث  عدمه ومر نعم إذا قلنا هذا صار ع
 .كره الغٍ الرواية فذ

 طالب:.......
 نعم ما دام الخالف سببه احتمال فيمكن أن يوجد احتمال ثالث.  ،وا احتماالتلكن ما دام أبدَ  ،ال ،ال، ال ما في
 طالب:.......

، لماذا ال وجد الجد صحابي ،والضمائر تحتم  ،دام منشأ الخالف احتمال الضمائر لكن ما ،ما قال به أحد ،ال
بن معاوية بن حيدة ما عندك بهز بن حكيم  ،هز بن حكيميعني لو كان بَ  ،بي له روايةاحوص ؟يقوم هذا االحتمال

فتكون  ،ال يدخ  في الباب أصال  و لكن ليست له رواية  ،لماذا؟ ألن هذا قي  بصحبته حيدة ،اختلفوا في الضمائر
بن و عبد هللا بن عمر  بن محمد بنو بن شعيب بينما عمر  ،من احتمال واحدأكثر  هالضمائر واضحة، ما في

 ووشعيب ومحمد وعبد هللا وعمر  ويبقى عندنا عمر  ،جيد ،ألنه ليس بمسلم ؛العاص خارج من الرواية ،العاص
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ما دام منشأ االختالف احتمال الضمائر  :وعندنا عن أبيه عن جده، أقول ،وكلهم لهم رواية ،خمسة ،بن العاص
ن كان لم يق  ،ال بد أن تفك هذه الضمائر ن : إبن العاص، لماذا لم يق  أحد وبأن المراد بالجد عمر  حدأ وا 

 بن العاص؟  والضمير ال يمكن أن يعود إلى عمر 
 له قيمة.  االغ م وذكر عمر ألنه يصير طالب: 

في كالمك األول يا  ،األول بن شعيب وبن العاص تجاوزنا عمر  وعن جده والمراد به عمر  :أيه ألنه إذا قلنا
كيف يكون احتمال؟ صحابي له رواية  ،بن العاص واحتمال يكون عمر  :ل نعم أنت تقولأحمد في كالمك األو 

بن  وألن عندنا عمر  ؛ال يعود إليهمع أن أه  العلم أجمعوا على أنه  ؟المانع أن يكون الضمير يعود إليه ماو 
عن أبيه  بن شعيب واهر في الرواية أنه أول السند عن أبيه عمر و واضح ظجده، عمر عن شعيب عن أبيه 

ال  والضمير يعود في أبيه إلى عمر   شعيب؟ إلى وا 
 طالب:.......
فصارت العنعنة ليست من  أصال   ويعود إلى شعيب ألغينا رواية عمر  :ألن لو قلنا ؛صاحب الرواية...... هو 

  له في إذا كانت العنعنة ليست منه فال دخ ،له موقع في ابإسناد نعم؟ يصير ما ؟فما موقعه في ابإسناد وعمر 
، ب  هو أول ابإسناد ،في ابإسناد ءوأنه جز  ،جوده لغو، إذا أثبتنا وجوده في ابإسناد وأثره في ابإسناد، و ابإسناد

الخالف كله في جده ه  يعود إلى األب  ،إشكال هوالمراد به شعيب، وهذا ما في وعن أبيه يعني أب عمر  :قلنا
فيكون األب  وشخص واحد وهو عمر  حد الضمائر فتعود إلىأو تو  ،والذي شعيب فيكون الجد عبد هللا بن عمر 

 و،فيكون الجد عبد هللا بن عمر  وهو األبعود الضمير في جده إلى أقرب مذكور  :فإذا قلنا مد،شعيب والجد مح
ذا وحدنا الضمائر في أبيه وجده  والجد يكون حينئٍذ محمد،  وفيكون الضميران يعودان إلى عمر  -به وقد قي -وا 

 وضعفها بعض أه  العلم بابإرسال.  ،فتكون الرواية مرسلة ،ي ليس بصحابيابعومحمد ت
 طالب:.......

 يب. ط
 شعيب.ال اء تعو  عهل طالب: 

 عن أبيه؟ 
  ن شعيب عن أ يه. وعمر طالب: 
 شعيب. 
 ....يعني أ ي شعيب .... ن شعيب عن أ ي شعيب و ن شعيب وكأن ا عمر  وال عن أ يه عمر طالب: 

 ا صار فيه انقطاع بين شعيب وجده.لو قلنا بهذ
 طالب:.......

 ؟ينأ
 طالب:.......

  هذا أو ذاك هي معلة باالنقطاع.على ك  حال سواء قلنا 
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 طالب:.......
 ال ما قي  بهذا، لم يق  أحد بهذا.  ال

  ..... ن العاص. ونحتمل احتمال نصل إلل عمر حنا نرد  إن إ االحتماالت،عن نا أح   نحناآلن طالب: 
 طيب. 

 طالب:.......
 عن أبيه شعيب طيب. 

 . وال ال عمر طالب: 
 عن أبي شعيب. 

 هو محم . ذيالطالب: 
 طيب. 
 ........ ن العاص وفج  محم  هو عمر  ،عن ج   يعني ج  محم طالب: 

 طالب:.......
ت تريد أن وأن وألن الحديث عن عمر  و بن شعيب عن جده؛عمر  :عن أبيه لقال :ال ال لو قلنا بهذا ما قال

  ...إلى. ترجعه
  ....ج  محم . ،، فأ ي شعيب هو محم ، محم  ج  إلل أقرب مذكور أ يه أ ي شعيبنرجعه طالب: 
 ؟ وه من الراوي لكن 

 .عمروطالب: 
 خالص انتهينا. 
 طالب:.......

  و بن شعيب عن جده مباشرة.عمر  :دوا هذا لقالوااال لو أر  ال
 طالب:.......

 ما اتجهت إلى شعيب.  وإلى عمر  ةألن العنعنة هذه متجه عن أبيه؛ :ا قالوام ،عن جده :قالوال
 المقصو  أ ي شعيب ما في مانع؟  عن أ يه ويكون   ن شعيب وعمر  :مانع أن يقول هما فيطالب: 

 من الراوي الحين؟  ،ال ال إال في مانع
 ........هو الراوي  عمروطالب: 

 . اال ال ما يمكن إطالق   ،ال ال ما يمكن يجيء و،هو عمر  يذالأبي الراوي  ؟خالص عن أبيه أبي من
 والثاااااااااان أن يعدااااااااا  فياااااااااه بعااااااااا  

 

 
 

اااااااا ورٍ عمااااااااك  ااااااااع أو   أو جاااااااا   اأب 
 

بن العاص هذان  وبن محمد بن عبد هللا بن عمر و بن شعيب وعمر  ،حيدة القشيري بن معاوية بن بهز بن حكيم 
 األن بهز   ؛والسبب في الخالف بهز بن حكيم ،اكثير   االف  أه  العلم اخت ماوهاتان السلسلتان اختلف فيه ،ابإسنادان

بن شعيب عن أبيه عن جده مث  الخالف في بهز بن حكيم  وليس الخالف في عمر  ،كالم عند أه  العلم هفي
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والكالم  ،كالم أله  العلم هفي ،فالخالف في بهز بن حكيم السلسلة األولى للكالم في بهز ،عن أبيه عن جده
ما سبب على أحد االحتماالت وم ،بن شعيب عن أبيه عن جده الخالف في عود الضمير وة عمر ي روايفسببه 

لد شعيب الذي هو وا- أباههللا، مع أن  جده عبد لم يلق ان بعضهم يقول: إن شعيب  أل ؛إما إرسال أو انقطاع
روى عنه وصرح به ، و وهللا بن عمر  جده عبد وشعيب تربى عند وعبد هللا بن عمر أبيه  مات في حياة -محمد

ن صرح به في أحاديث إال أنه في كثير مما ينسبه إلى جده ،في مواضع  ،صرح به في أحاديث، لكن يبقى أنه وا 
نما وجده وجادة ،لم يروه عنه مباشرة االتصال  ىوه  هي محمولة عل ،والخالف في الوجادة ،كتاب ،صحيفة ،وا 

، فرق بين المكاتبة وفيها شوب اتصال، ليست مكاتبة ،معلى ك  حال هي منقطعة عند أه  العل ؟أو االنقطاع
في الصحيحين وغيرهما من كتابة الصحابي  الكتاب متصلة وموجودة ،ي هو الوجادة، فرق بينهماذال والكتاب،
هذا متص  بال إشكال، لكن إذا وجد يجيبه، و يكتب التابعي للصحابي و  ،لتابعي لمن بعدهومن كتابة اللتابعي 

عن جده من غير أن يبين عبد هللا  :يخه أو جده كما هنا الذي ال يشك فيه ه  له أن يرويه فيقولبخط ش احديث  
 .وجدت بخط أبي ما يقول: ابن أحمد كثير  

وجعلها من قبي   ،اعلى ك  حال الخالصة من كالم أه  العلم أن الخالف على ثالثة أقوال: منهم من قب  مطلق  
أو  ،إذا صح السند إلى بهز :فقال ،ومنهم من توسط ،ها من قبي  الضعيفوجعل االصحيح، ومنهم من رد مطلق  

روى فيهما يكون من قبي  الحسن، وهذا القول المتوسط هو الذي اعتمده فالسلسلتان ما يُ  وصح السند إلى عمر 
يم عن أبيه بهز بن حك :نا الموازنة بين السلسلتين أيهما أقوى ذكر عن كبار األئمة، طيب إذا أردو  ،ج  أه  العلم

بن شعيب عن أبيه عن جده مع ما  وأو األقوى عمر  ،من خالف في االحتجاج ببهز اعن جده بما عرف أيض  
منهم من رجح  ؟عرف من االختالف في الضمائر مما سبب القول بضعف هذه السلسلة عند بعض أه  العلم

خرج عنه  ،اخرج عنه معلق   ،صولج لبهز ال في األلماذا؟ ألن البخاري خر   ،أبيه عن جدهبهز بن حكيم عن 
 ال في األصول.  امعلق  

ألن  ؛قوى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر ومنهم من يقول: إ
نقله عنه الترمذي في جامعه، الترمذي في جامعه  فيماجده عن بن شعيب عن أبيه  والبخاري صحح رواية عمر 

بن شعيب عن أبيه عن جده  ول في حديث رواه عبد هللا بن عبد الرحمن الطائفي عن عمر نق  أن البخاري قا
نه صحح في حديث ذكره : إالتصحيح، لكن قالوا ومعلوم أن أفع  التفضي  ال تقتضيفي الباب،  قال: أصح ما

يب عن بن شع و، وحذف عمر ووهو من حديث عبد هللا بن عمر  ،مع حذف إسناده االبخاري في صحيحه معلق  
شعيب، هناك صرح ببهز بن حكيم عن أبيه  بن وعمر ومداره على  :قال العلماء وأبيه علقه عن عبد هللا بن عمر 

بن شعيب عن أبيه عن  وكذا، ومدار هذا الحديث على عمر  وعن جده، وهنا قال: ويذكر عن عبد هللا بن عمر 
بن حكيم عن أبيه عن جده، لكن كونه صرح  كما ذكر بهز ،دام المدار عليه فكأنه ذكره فكأنه ذكره ما ،جده

من جهة أخرى أنه ينظر فيمن أبرز من السند،  :شك أنه أقوى من مجرد أن يطوي االسم مع أنهم قالوا ببهز ال
أما إذا  ،المعلق ابإمام البخاري يكون قد ضمنه، لكن هذا في حالة ما إذا ساق الخبر بصيغة الجزم وما يحذفه

ض منها ما يالتي علقها البخاري صيغة التمر  ألن من األحاديث ؛بقى على االحتمالتساقه بصيغة التمريض ف
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على ك  حال التوسط في مث  هذا  ،ومنها ما هو ضعيف، يبقى على االحتمال ،ومنها ما هو حسن ،هو صحيح
ذلك بهز يستوي في  ،من قبي  الحسن ابإسنادن إ :قاطبةالمعتمد عند المتأخرين وهو  ،مثلما قال أه  العلم

بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه  وإال أن األكثر على أن رواية عمر  ووعمر 
 .عن جده

اااااااواألكثااااااار احتجاااااااوا بع    حماااااااا ورٍ م 
 

 ................................... 
 

 .واألكثر يعني من أه  العلم
   الك ياااااار األعهاااااال لااااااه عهاااااال الجاااااا     حما و...احتجوا بعمرٍ .............

يكون المراد  وي هو عبد هللا بن عمر ذمحمد الجد األدنى والجد األعلى ال االحتمال والتردد بيندام  ما ؟ي هوذال
ومنهم من  و،عبد هللا بن عمر وقد صرح به في بعض األحاديث في المسند والسنن عن جده  و،عبد هللا بن عمر 

 بن عبد هللا بن شعيب عن أبيه عن جده وعمر  يصرح به، فإذا قال:لم  حتج بما صرح به دون ماما يُ : إنيقول
ذا لم يصرح بالجد ق وعمر   وي االحتمال الثاني فال يحتج به.قبلناه، وا 

   عااااان تساااااعة قهااااات: وفاااااو  ذا ور     وسهساااااااال اآلبااااااااا التميمااااااااي فعاااااااا 
واحد منهم يروي الخبر ي عن أبيه عن جده إلى آخره عن تسعة ك  رو ي ،لحنابلة المعروفينالتميمي من فقهاء ا

 ..،سلسلة مدارها على بعض األجداد ممن رمي لكن هذهوجودة، والخبر مذكور في الشروح واألسماء م ،عن أبيه
 :قال ؟عشر أب وفيهم من ال يعول عليه ثنياباء أو عشرة آ وأباء ه  نستفيد من تسلس  تسعة آف ،بالكذبهم ات  

   ت: وفاااااو  ذا ور عااااان تساااااعة قهااااا    وسهساااااااال اآلبااااااااا التميمااااااااي فعاااااااا 
أما ما  ،دواوين ابإسالموالعبرة بما وجد في الكتب التي هي  ،ك  واحد يروي عن أبيه ،عشر جد إلى اثني يعني

 -عليه الصالة والسالم-اآلن في عصرنا من يسلس  الرواية منه إلى النبي وجد بعد ذلك، يعني لو وجدنا عندنا 
وما عدا ذلك مث   ،المعتبرة ، العبرة باألسانيد الموجودة في الدواوينا؟ ما نستفيد شيئ  بطريق آبائه، ماذا نستفيد

ال  على  ا وأنها مشتملةميمكن، هذا ما يمكن ال سي ماما يثبت؟ ال أسانيد التميمي هذا يمكن يثبت به خبر وا 
الشروح قال: التميمي وهي مذكورة في  ،عشر أب اثنييعني ورد إلى  "وفو  ذا ور " ،تهم بالكذببعض من ا

العزيز بن الحارث من فقهاء الحنابلة معروف، لكنه في الرواية ليس على  هو أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد
 .سيما على مذهب ابإمام أحمد ال ،مستواه في الفقه

 سم. 
 أحسن هللا إليك

 :-تعالل رحمه هللا-قال الحافظ 
قُ  ا  ُق والاَّح   السَّ

اااااااااا    ااااااااانَُّفوا فاااااااااي س  ص  اااااااااق  و   ٍق وال ح 
ت ااااااااااااا اُرك   ام و  ي ت ااااااااااااا   ذ  ااااااااااااار يٍ  و  ُعه   ك 

ٍن واف اااااااااي ق ااااااااار  ع  ث ا ُثاااااااااون  و  اااااااااب   س 
 

ااااااااا  ق    ااااااااي ن  س  د  اااااااات ر اُك ر او  ااااااااو  اش   و ه 
ال اااااااك   ااااااان  م  اااااااا ع  ي  و  اااااااٍ  ر  د  اااااااا  ن  ُ و   ك 

ااااااااااااار   ااااااااااااااا    يعفكااااااااااااااالجُ ُأخ   فَّ  والخ 
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والالحق متأخر الوفاة، قد يكون  ،دم الوفاةالسابق متق "السا ق والاحق" :-رحمة هللا عليه-الناظم يقول المؤلف 
شخصين كما هو مضمون هذا الباب رويا عن شخص واحد بينهما في الوفاة أكثر من مائة سنة،  وفاة بين

ثم بعد  ،ول األمره في بداية تحديثه شخص يموت في أيعمر الشيخ فيروي عن ،بمعنى أن الشيخ تطول به الحياة
ر، نفترض صغير فيروي عنه في أخر عمره ثم يعم   األول ثمانين سنة يأتي راوٍ  ذ هذاأن يعمر بعد موت التلمي

يعني هذا كثير ممن يجلس للتحديث عمره  ،تحديث وعمره ثالثون، خله ثالثون لمائة سنة جلس ل رشخص عم  
وعمر الشيخ  وجاء عمر  ،نفترض أن الشيخ اسمه زيد ،روى عنه في بداية جلوسه للتحديث شخص ،ثالثين
كر في آخر عمره ب، فجاء ر الشيخ إلى مائة ومائة وعشرةم  ثم عُ وعشرين أو ثالثين فروى عنه ثم مات  خمسة

ر م  مات الشيخ ثم عُ  ،امر بكر خمسة عشر عام  أو خمسة وسبعين سنة، وعُ  ،م؟ سبعين سنةبعد موت األول بك
يطلع لك قرن ن مع الخمسة والسبعين السبعيو لخمسة ، أجمع الثمانين مع الثمانين أو ابعده سبعين أو ثمانين سنة

يعني بعض الناس ما يستوعب مث   ،يكون بينهم مائة وسبعة وثالثين : كيف زمالءألن ابإنسان يقول ؛ونصف
 قال: ،مثالالهذا إال ب

 وصااااااااانفوا فاااااااااي ساااااااااا ق والحاااااااااق  
    ................................... 

 ج
 ج

 .كالخطيب البغدادي وكتابه مطبوع
................................... 

 ج  كعهري...................... اموت  

 وهااااااااو اشااااااااتراك راودااااااااين سااااااااا ق   
 ج  ...................................

 يعني من جاء بعده وأدرك الشيخ بعد عقود من موت "وذي ت ارك  " ت الزهري سنة مائة وأربعة وعشرينيعني ما
ألن مائة  ؛تسعة وسبعينمتى مات؟ سنة مائة وتسعة وسبعين؟  ، مالك..وتبعد م االزهري، يعني أدرك مالك  

أدركه سنة مائة وتسعة  ،احمد مائتين وواحد وأربعين، أدرك مالك  ، أأبو حنيفة، والشافعي مائتين وأربعةوخمسين 
روى عن  بخمس وخمسين سنة، ؟مر بعده، يعني بعد موت الزهري بكم  أو مائة وثمانية وسبعين، ثم عُ  ،وسبعين
فكان  ،بن دويدر بعده، ام  ، اثنين وثمانين سنة عُ ر بعد مالك بثمانين أو اثنين وثمانين سنةم  ثم بعد ذلك عُ  ،مالك
، مو متصور واحد من الطالب اموت ابن دويد وموت الزهري مائة وسبع وثالثين سنة، يعني متصور هذ بين

أو ثمانين  ر الشيخ بعده سبعين سنة مثال  عم  ويُ  ،البدايةيموت في  ،تعليم يموت؟ متصورلالشيخ لفي بداية جلوس 
 ،يعني تصورها سه  ،ر بعده ثمانين سنةخر عمره ثم يعم  آيأتي طالب صغير فيأخذ عن الشيخ في  ،سنة

 :والمثال الذي ذكره
 ......كعهااااااااااااااااااري وذي تاااااااااااااااااا ارك  
  سبع ............................... 

 
 
 

 ياااااااا عااااااان مالاااااااك  كاااااااا ن  ودااااااا  رو
................................... 

 

مات الزهري سنة مائة وأربع وعشرين،  :مائة وسبع وثالثين سنة، إذا قلنا ،سنين بعد الثالثين والقرن الوافي سبع
متى  ،نعم؟ مات الزهري سنة مائة وأربعة وعشرين، ومات مالك مائة وتسعة وسبعين ،تصير المسألة حسابية
ألنه  ؛كره ال يليقذِ دويد  ن ابن: إمع أنهم قالوا ،وواحد وستينمائتين  ،سبعة وثالثينمائة و  ؟يكون موت ابن دويد
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خبر أن ابن دويد روى ن الذي يمَ  ؟من الذي أخبر أنه روى عن مالك ،متهم، الخبر اآلن بعد هذا العمر الطوي 
 عن مالك؟ 

 طالب:.......
قب  ابن  ،لك وتوفي سنة مائة وتسعة وخمسينروى عن ماخر نسيت أسمه في شخص آ ؟إيه لكن يقب  وهو متهم

ه وبين الزهري مائة وخمس وثالثين، وقد شهد له من شهد أنه حضر وروى عن ابإمام نفيكون بي ،دويد بسنتين
 نعم؟  ،مالك

 طالب:.......
 ر بعد مالك كم؟م  نعم أحمد بن إسماعي  السهمي عُ 

 طالب:.......
، لك ثمانين سنة، نعم فيكون بينه وبين الزهري كم؟ مائة وخمس وثالثينر بعد مام  يكون عُ  ال عمر ثمانين سنة،

أما ابن دويد ما شهد له أحد من أه  العلم إال باعتبار أنه ادعى  ،امثال صحيح  المثال به ويكون  وهذا يحص 
 .ثاال  فال يصلح أن يكون م ،وهو متهم فال تقب  دعواه ،أنه روى عن مالك

 وقرٍن وافي........................
ااااااااااااار كاااااااااااااالجعفي والخفااااااااااااااا      ج  ُأخ 

 

اج طيب اشتركا في الرواية عن السر   ،حمد بن محمد الخفاف؟ أوالخفاف اسمه ،المراد به ابإمام البخاري  يعفالجُ 
اف، البخاري مات سنة مائتين وستة وخمسين، صاحب المسند المعروف، روى عنه البخاري وروى عنه الخف  

كم؟  ؟ه وبين البخاري نمائة وثالثة وتسعين، كم يكون بي، ثالثوثالثة وتسعين ؟الثمائة كمث ؟ر إلى كمم  والخفاف عُ 
لفائدة من معرفة السابق والالحق؟ ا االفائدة من معرفة السابق والالحق؟ م ماو  مث  هذا،وثالثين سنة،  مائة وسبع

 نعم؟ 
 طالب:.......

السراج  هاج باعتبار أن البخاري روى عنه، كيف يدركاف عن السر  ف  يرد رواية الخَ ما يتصور هذا ي ذاليعني 
ثم ال  أنه يروي عن شخص روى عنه البخاري  يكون مستحيال  ف ؟وبينه وبين البخاري مائة وسبعة وثالثين سنة

يموت إال بعده بقرن أو أكثر من قرن وثلث، فإذا عرف هذا الباب وتصوره سه  عليه أن يقب  رواية الخفاف عن 
ن ر  ،السراج  وى عنه البخاري، نعم؟ وا 

 طالب:.......
 أيهم؟ 

 طالب:.......
حال االختالط  في ،نعم، لكن قد يروون عنه بعد التغير ،هذا يدل على أن الشيخ لم يتغير، ما حص  له تغير

، ى عنه قب  االختالط ومن روى عنه بعد االختالطو بيان من ور  ،وهذا كتب المختلطين هذه فائدتها ،يروى عنه
 نعم.

 حسن هللا إليك.أ
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ُه إ الَّ م ن  ل   و  ع ن   و اح     راوٍ     ي ر 
ان   اااااااا   اااااااانَّن  ف ااااااااي الُوح  ااااااااه    ص  ُمس   و 

ٍر  اااااااا   اااااااان  ش  ع ااااااااام ر     ااااااااب   أوك  و ه   ك 
ااااااااااا  ااااااااااُ  ع ع م  ي  اااااااااااك ُ  ح   و ُغه  ااااااااااط  الح 

ااااااا ج  ر  ي   أخ  ااااااح  ااااااي  ب ا ف ف ااااااي الصَّ  لهُمس 
 

ااااااااا   ال  ثاااااااااان    اااااااااُه ر اٍو و اح  ن  ااااااااان  ع   م 
اااااب   ن  اااااُن خ  اااااع   يُهاااااو  ا   اااااُه الشَّ ن   ٍش و ع 

اااااااا م  اااااااو    ل اااااااي    ف ي     باااااااأنَّ ه اااااااذ ا النَّ
اااااااااا ه ب  ااااااااان  ت    ااااااااار ج  الُجع ف اااااااااي  ال    وأخ 

 

 ."عنه إال واح  "من ل  يرو: -تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 
 طالب:.......

 كيف؟
 طالب:.......

نعم؟  ،فيه واضح، الطبعة الثانية قصودالم ت أو حذفت يعني واضح،ذي الطبعة الثانية؟ سواء أثبت ؟عندك ما
من  وقد سقطت ، وهي في )ح(،بخط دقيق هافي األص  أدخل اوٍ ر  :يقول ،عنه إال واحد ه؟ إيه من لم يروها

 )س(.....
  .....عنه. ذكرت أو حذفت معروف أن من لم يروعلى ك  حال سواء 

 طالب:.......
، من لم فرق كبير هلى ك  حال وجودها وعدمها ما فيع ،غير المتون، قد تكون من الشارحعها ضإيه الشروح و 

 كر أقسامفي بحث المجهول وذِ  ،واحد سواء ذكر أو لم يذكر يعني راوٍ  ؟معنى واحد ما عنه إال واحد، يروِ 
واحد هو  عنه إال راوٍ  ن، من لم يروِ ويسمى مجهول العي ،واحد راوٍ  عنه إال المجهول أن من الرواة من لم يروِ 

وفي  ،ب  أه  العلمولم يوثق صار مجهول الحال لم يبين حاله من قِ  ، إذا روى عنه أكثر من راوٍ مجهول العين
تفرد عنه راٍو واحد، وهناك ما  من ، هناواحد والغريب أو الفرد ما تفرد به راوٍ  ،غريب واألفرادالبحث الغريب هناك 

 الفرق بينهما؟ ماواحد، و  تفرد به راوٍ 
 طالب:.......

 لكن من حيث مآل الحكم؟  وذا راوٍ  ذا حديث صح
 طالب:.......

أن برواية حديث؟ وبين  عروف، لكن ما الفرق أن يتفرد راوٍ مما هوالتفريق بين ،النسبيةو  ال هذاك الغرابة المطلقة
 ؟ بالرواية عن راوٍ  الراوي يتفرد 

  ......الفر  األول أن اإلنسان يوفقطالب: 
 مم على النوعين. وكالم الحاكم يعني عُ  ،الخالف واحدع  وجُ  ،ألن المسألتين بينهما فرق 

 طالب:.......
 ن.مجهول العي

 طالب:.......



 
 

 03  
03 

 03 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

وأنه ما  ،غريب لما عرفوا الغريبفي الهناك  ،لكن هذا الحديث ما رواه عنه إال واحد ،وقد يكون روى عنه مائة
 ،إسنادهولو في طبقة من طبقات  ،طبقة أو اثنين في ك  ،ما رواه اثنين فأكثر :وأن العزيز ،تفرد بروايته واحد

وهنا في المنفردات والوحدان تعرضوا لقول الحاكم، هناك في التفرد تفرد الراوي برواية  ،تعرضوا لقول الحاكم
ولو  ،للبخاري، أال يكون مما تفرد به راويه اويراه شرط   ،االحديث قالوا: إن الحاكم يشترط لصحة الحديث مطلق  

ي و ر البخاري ال يإن  :جعلوا الحاكم يقول ،هنا من تفرد عنه بالرواية واحد في حيز المجهول ،قةكان هذا الراوي ث
ال غير هذا النوع، فه  البخاري يقول به  عن في البابين أو يقول به في أحدهما؟ اآلن الفرق بين البابين واضح وا 

 واضح؟ 
 طالب:.......

والصنعاني لما نظم النخبة وذكر  ،ج ما تفرد به راويهخر  اري ال يُ الحافظ في النخبة قرر أن الحاكم يقول: إن البخ
 العزيز قال:

ـــــــــــيس شـــــــــــرط   ـــــــــــاعلمِ  اول ــــــــ : شــــــــرط وهــــــــو قــــــــول الحــــــــاكمِ   ج  للصـــــــــــحيح ف  وقي
 ج

البخاري قرر والكرماني شارح  ،يعني ما تفرد به راويه ال يقب ، وتبعه على ذلك البيهقي ،اشرط للصحيح مطلق  
ج أول حديث نا أن البخاري خر  إلى واقع الكتاب واقع الصحيح وجدن إذا نظرنا لك ،هذا في مواضع من شرحه

األعمال  :واحد في أربع طبقات تفرد به الراوي، حديث ، وال براوٍ وآخر حديث في الكتاب مما تفرد به راويه
تفرد به  هيمإبرا التيمي، وعن محمد بن  إبراهيملقمة، وعن علقمة فقط محمد وعن عمر ع ،بالنيات تفرد به عمر

 :وآخر حديث حديث ،وخرجه البخاري أول حديث ،طبقات حص  التفرد في أربع ،األنصاري يحيى بن سعيد 
 ،بن جرير البجلي وبن عمر رعة ، وعنه أبو زُ تفرد به أبو هريرةإلى آخره  ...((كلمتان خفيفتان على اللسان))

فكيف  ،األعمال بالنيات :ع طبقات مث  حديثوعنه عمارة بن القعقاع، وتفرد به عنه محمد بن فضي  في أرب
 ؟يقول الحاكم والبيهقي أئمة كبار ما يخفى عليهم مث  هذا

  
ـــــــــــيس شـــــــــــرط   ـــــــــــاعلمِ  اول ــــــــ : شــــــــرط وهــــــــو قــــــــول الحــــــــاكمِ   ج  للصـــــــــــحيح ف  وقي

 ج

 خرى يقول:نسخة أ
 وقــــــــــــد رمــــــــــــي مــــــــــــن قــــــــــــال بــــــــــــالتوهمِ   ج  ...................................

 ج

وقد  االحديث الصحيح ال يمكن أن يكون صحيح   ان البخاري والصحيح عموم  : إبأنه يقول يعني نسب إلى الحاكم
 تفرد به راويه. 

 ؟ الكن أال يرا  به الرواية ال الح ي  عموم  طالب: 
 ؟ ماذا

 . ......عنه إال ى رو  كونه الراوي هذا ماطالب: 
 . هذا ي نحن فيه، يعني نرجع إلى البابذنأتي إلى بابنا ال

 لل الذهن. الذي يتبا ر إهذا  طالب:
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ن البخاري ما يمكن أن يروي عن : إبين، وال يقولنقول: ه  الحاكم يفهم من كالمه أنه يمنع قبول الرواية في البا
وه  من الزم تفرد  ،راويهواحد، مث  هنا المنفردات والوحدان، وال يخرج حديث تفرد به  له إال راوٍ  شخص ما

 ليس بالزم، نعم؟  ،يكون مما تفرد به الراوي عنهالراوي برواية الحديث أن 
 طالب:.......
 ال ما يلزم. 

 طالب:.......
اآلن أنا أريد أن أفرق بين البابين، حديث  ،اما يلزم إطالق   ..،ا قلنا ال يمكن أنث  مإيه يحص  العكس، لكن م

وغرائب  ،وآخر حديث في البخاري  ،األعمال بالنيات :عرف إال عن طريقه حديثواحد ال يُ  راوٍ يته تفرد بروا
يرد هذه  خر حديثآوأول حديث و  ،ن هذا شرط البخاري : إالصحيح موجودة مما تفرد به الرواة، كيف نقول

بالرواية عنه واحد مما هو في حيز مجهول تفرد  يخرج لراوٍ  الحاكم يقصد أن البخاري ال المقالة، قالوا: ال لع 
والد  ن زْ الوفاة من رواية المسيب بن حَ جوا قصة أبي طالب لما حضرته ي هو بابنا هذا، طيب خر ذالعين، ال

إذا كان هذا النوع في طبقة الصحابة ما  :، قالواوما روى عنه إال ابنه سعيد وغيرهم كثير ممن ذكر ،سعيد
ممن دونهم من طبقة التابعين ممن تفرد  األن كلهم عدول، ولو تفرد بالرواية عنه واحد، ووجد أيض   ؛يضر

فعلى ك  حال القول في البابين غير مقبول، في البابين غير مقبول،  ،رج لهم في الصحيحبالرواية عنه واحد، وخُ 
 ...وواقع كتب السنة يرده، قال

 طالب:.......
 نعم؟ 
بمعنل أنه  ،من كل وجه عهل ح ي  تفر  به راوٍ  ل  يأت   -رحمه هللا-يرد  أو يقص  أن ال خاري ....... طالب:
 ،، وهذا التفر  هو الصحي كون العهري عهل س يل المثال نقل عن مالك، وتفر  عن مالك   ذ  الروايةربما ي

عهل العهري لما تفر   ال خاري  ي...... فيقص  الحاك  أنه ل  يأت  العهر  الكن هناك من الرواة الضعا  من تابعو 
يكون تفر  العهري عن ق  إنما .......اعن مالك من كل وجه لي  هناك من متابع لهعهري حتل لو كان ضعيف  

  ....مالك وهو صحي  عن مالك، وهناك من تابع العهري من الضعفاء.
ن غير طريق عمر بأسانيد ضعيفة، األعمال بالنيات أنه روي م :ما قي  في حديثقرر تتريد أن  تيعني أن

مطلق، سواء كان الحديث األول  فرد هم أطبقوا على أن الحديثلعبرة بها، وأه  العلم ك ال ألسانيد الضعيفة هذها
 أو الحديث الثاني.

  ......لكن يقولون.طالب: 
: شرط الصحة، يعني األولبقيدين،  :عن غير عمر، قال الحافظ ان هذا الحديث لم يرد إطالق  : إلواولذلك لما قا

، لكن بهذا - عنهرضي هللا-عمر جاء في النية أحاديث عن غير  ،ورد لكن ليس بصحيح، األمر الثاني: اللفظ
 ال يعرف إال عن عمر.  ((إنما األعمال بالنيات)) :اللفظ
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يق هون ودر ون بالتفر ، حتل ولو كانت المتابعة من  اعمل المح ثين أن    ائم   الكن ه   ائم   .طالب:.......
 ألن هناك من ؛ هذا الكا نر ال  :يقول   ذا الح ي  الفانيتفر   هن: إيعني عن ما يأتي واح  ويقولضعين، 

  ......اروا  ولو كان ضعيف  
 ما وجوده معتبر.  وبين ،ما وجوده كعدمه فرق بينفرق بين متابعات، فرق بين ما يقب  وما يرد،  ،ال ال فرق 

 ..... .....ن هناك من يتابع المنفر  وهو ضعينإفي قول الحاك  طالب: ال أنا قص ت 
يعني في مواضع من  ،المستدرك علوم الحديث وفيفي مه يعني كال ،ال ال كالمه فيه لبس من األص 

يعني تعجب أن يوجد مث  هذا الكالم من هؤالء  ،والنقد إليه أوجه ،وكالم البيهقي أوضح ،المستدرك فيه لبس
لهذين  يتخريج كأن البخاري يقول:و خر حديث آث و يالصحيح في أول حد األئمة بالفع  يعني، يعني غرائب

وال بد من  هتفرد به راوي اوكأنه قصد الرد على المعتزلة الذين ال يقبلون حديث   ،زعم هذه المقالةالحديثين رد لمن ي
 يعني رد عملي عليهم. ،العدد في الرواية
 طالب:.......

 نعم؟
 طالب:.......
 .اذلك أيض   هوما بينهما يوجد في :نعم كأنه قال

الحاك  قص  هذ  المسألة،  فهعل ،يعل   ا الح ي  طالب:...... بعض المح ثين يعت ر التفر  بح  ذاته عهة
  ....يعني فردق من أهل العه  يرون أن التفر   ذاته عهة.

في المنكر، منهم  اأيض  مضى  ،قول معروف، مضى في الشاهد هذا ،هو قول أله  العلم، هذا مضى في الشاذ
 . ....من يرى أن مجرد التفرد شذوذ، لكن ما

 .......أعدهت عهة التفر  المتفر الثقة إذا ما تابع الضعين ....يتابع.ضعين .....طالب: 
  ؟لكن إذا كان وجوده مث  عدمه

  ......اإذا كان كذاب   اإذا كان مت م  ......طالب:
 ،ومضى له نظائر ،مقرر عند أه  العلم ،ضعفه منجبر هذا مفروغ منه، ما يحتاج إلى كالم هذا اإذا كان ضعيف  
 ؟ هها م فيما إذا كان ضعيف ال يعتبر به،لكن الكال ومضى بحثه،
 طالب:.......

 أنه روى  ألن وجوده مث  عدمه، مثلما قي  في ابن دويد ما عرف ؛هذا وجوده مث  عدمه، فما يسمى متابع أصال  
  ؟فكيف نقب  قوله هعن مالك إال من طريق

 طالب:.......
  ؟فيه ما

 . ...مائة وواح أربعطالب: 
 :هذا معنى اآلن، قال
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 ...................................  ج  ومسااااااااه  صاااااااانن فااااااااي الوحاااااااا ان  
 ج

 وغيرها.في الهند  االمنفردات والوحدان صنف فيها ابإمام مسلم في كتاب طبع مرار  
................................... 

 

 مااااااااان عناااااااااه راٍو واحااااااااا  ال ثاااااااااان   
 

 أه  العلم مجهول العين. يسمى عند ية عنه واحد أنهاو وعرفنا أن من تفرد بالر 
 هاااااو ا ااااان خنااااابٍش وعناااااه الشاااااع ي  ج  كعااااااااامر  اااااااان شاااااااا ر أو كوهااااااااب  

 

 نعم؟  ،عنه
 باقي واو. طالب: 

 وعنه الشعبي.
 هاااااو ا ااااان خنااااابٍش وعناااااه الشاااااع ي  ج  كعااااااااامر  اااااااان شاااااااا ر أو كوهااااااااب  

 

 الثقة المعروف.  حي، عامر بن شرايعني تفرد بالرواية عنه الشعبي
 ا"حي  ععم -أبو عبد هللا- هط الحاك وغُ "

.................................... 
 ج

 باااااااأن هاااااااذا الناااااااو  لاااااااي  في ماااااااا 
  ج

 يوجد في الصحيحين الرواية عن راٍو تفرد عنه واحد، يعني ليس له راوٍ يعني ال يوجد في الصحيحين، يعني ال 
 لماذا؟ ،حاكملط الرف عند أه  العلم بالمنفردات والوحدان، يقول: لكن غُ ما عُ ، وهو غير واحد

 ففااااااي الصااااااحي  أخرجااااااا لهمساااااايبا
 ج

 ................................... 
 

 .والد سعيد ن لمسيب بن حز ج ليعني أخر 
................................... 

 

   وأخااااااااارج الجعفاااااااااي ال ااااااااان ت هباااااااااا 
في  أبي طالب موجودة ن حديث وفا: إوكذلك المسيب والد سعيد، وقلنا ،واحد بن تغلب ليس له إال راوٍ  وعمر 

في الذي هو ابإمام البخاري عوأخرج الجُ  ،إال ابنه سعيد المسيب بن حزن وليس له راوٍ الصحيحين من راوية 
النقد الذي يسببه تفرد  هذا صحابي فال يضر مث  ابن تغلب أيض   ووعمر  ،والمسيب صحابي ،بن تغلب ولعمر 
عنه غير  ؛ ألنه لم يروِ مجهول :غلب هذا الصحابي نقولبن ت ون عمر راوي عنه، لكن ه  يمكن أن نقول: إال

عليه -عن رج  صحب النبي  :لو قي  ،لو أبهم صار مجهول ذات ما هو بمجهول عين ؟الحسن البصري 
 على ما تقدم. انتهى ابإشكال؛ ألن الصحابة كلهم عدول  -الصالة والسالم
 طالب:.......

 كيف؟ 
 طالب:.......

  ...تابعين، وجد أمثلة في التابعين مما يرد علىجد أمثلة في الال ال وُ 
 ي عنه واح  فقط؟ و ر يعني في الصحي  أن تابعي يطالب: 

 . اأيض   وفي بحث المجهول ،األفراد والغرائب ينعم هذا تقدم في البحث ف
 ...على محمد وعلى آله اللهم ص  ِ 


